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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

R43 V OHRR43 V OHRR43 V OHRR43 V OHRR43 V OHROŽENÍOŽENÍOŽENÍOŽENÍOŽENÍ
Říkává se, a dozajista oprávněně, že jen málo měst v naší zemi se může pyšnit tak krásným okolím jako Brno.

Zejména severní části  našeho města patří z tohoto důvodu mezi nejzajímavější a nejvyhledávanější. Aby však
hezkého nebylo příliš, je třeba připojit i příslušný díl patálií, jež lidem dokáží život znepříjemnit.

Zřejmě z tohoto důvodu se zrodila varianta Zadání Územního plánu města Brna, která již neobsahuje tolik
potřebnou rychlostní komunikaci R43 (jejíž počátky se spatřily světlo světa za německé okupace), výrazně zlepšující
dostupnost Brna ze severu. Nyní totiž téměř všichni řidiči volí příjezd po jediné vhodné silnici - tedy po stávající
Hradecké radiále. Zapomeneme-li na R43, neomylně zjistíme, že nynější naprosto nevyhovující stav zůstane zachován
i nadále, ba co víc, bude se zhoršovat, neboť nikdo jistě pokles automobilové dopravy neočekává.

Lidem, kteří bydlí v sousedství přetížené Hradecké radiály určitě není třeba vypočítávat, jak tato silnice zasahuje
do jejich života. Stejně tak si zejména řečkovičtí občané dokáží vybavit působivé scény z dopravních špiček, když
provoz na radiále přiškrtí uzavírky. Příslovečné malování pekelníků po zdech či přemítání o katastrofických scénářích
není v tomto případě odsouzeníhodným škarohlídstvím a černočerným pesimismem, nýbrž nepřikrášlenou skutečností.

Neodbytně se vtírá otázka, proč prověřovat řešení Územního plánu města Brna bez rychlostní komunikace R43,
když tato podoba dopravního systému existuje už dnes, a víme, že je nedobrá. Vždyť i ze samotného znění změn
v zadání, jímž se zpracování vznikající územně plánovací dokumentace řídí, vyplývá, kolik problémů vyvstane,
zapomeneme-li na R43. Nevyhnutelným se stane hledání její náhrady (tuto roli patrně převezmou stávající komunikace)
a omezování negativních dopadů, které její škrtnutí z dopravních plánů přinese.

Proč má Hradecká radiála, již nyní úpící pod přemírou nejrozmanitějších vozidel, stále více a více znepříjemňovat
život lidem? Je nesporné, že obce ležící severně od Brna svou R43 „postaví“ a přivedou i k hranicím našeho města.
Víme, co bude dál?

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
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DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVNÍ UZAVNÍ UZAVNÍ UZAVNÍ UZAVNÍ UZAVÍRKA NVÍRKA NVÍRKA NVÍRKA NVÍRKA NA PALAA PALAA PALAA PALAA PALACKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSTÍTÍTÍTÍTÍ
Rekonstrukce kanalizace v centru Řečkovic se pomalu chýlí ke svému závěru. Nebyla by to však pořádná

stavba, kdyby se nevyskytly nějaké obtíže. Tou nejzásadnější se stal výrazný propad silnice u autobusové zastávky
před zdejším parčíkem. Oprava rozsáhlé prohlubně si zřejmě vyžádá (vzhledem k problematickým místním
geologickým podmínkám) odstranění podstatné části silnice a jejího podloží - hovoří se o jámě hluboké dva
metry. Takto náročné práce si bohužel vynutí úplnou uzavírku úseku od odbočky u objektu společnosti Zasis po
nájezd do ulice Prumperk. Doprava - včetně autobusové - bude vedena ulicí Marie Hübnerové. Předpokládá se,
že uzavírka započne 21. května a skončí o tři či čtyři týdny později. Uvedené skutečnosti  byly řečeny na jednání
dne 25. dubna, které se konalo na Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi

ssssstartartartartarososososostatatatata
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 2. MIMOŘÁDNÉA ZE 2. MIMOŘÁDNÉA ZE 2. MIMOŘÁDNÉA ZE 2. MIMOŘÁDNÉA ZE 2. MIMOŘÁDNÉ
A Z 8. SCHŮZE RMČA Z 8. SCHŮZE RMČA Z 8. SCHŮZE RMČA Z 8. SCHŮZE RMČA Z 8. SCHŮZE RMČ

2. mimoř2. mimoř2. mimoř2. mimoř2. mimořádná schůzádná schůzádná schůzádná schůzádná schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 28. 3. Rada:onala 28. 3. Rada:onala 28. 3. Rada:onala 28. 3. Rada:onala 28. 3. Rada:
- schválila žádost o změnu využití části státní dotace na rekonstrukci

školní jídelny ZŠ Novoměstská 21 (žádost je adresována
Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR),

- dohodu o stavebních úpravách objektu Vavřinecké vinárny (části,
kde dříve bývala tzv. pivnice) se společností F&J group, s. r. o.,
Sibiřská 19, Brno.

8. schůz8. schůz8. schůz8. schůz8. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 4. 4. Rada:onala 4. 4. Rada:onala 4. 4. Rada:onala 4. 4. Rada:onala 4. 4. Rada:
- projednala potřebná rozpočtová opatření,
- projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2006

a doporučila zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením
městské části bez výhrad a schválit závěrečný účet,

- schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací -
mateřských a základních škol - a příděly z tzv. zlepšeného
hospodářského výsledku těchto organizací do rezervního fondu
a do fondu odměn,

- schválila jako dodavatele, který provede opravu částí balkonů na
bytovém domě Žitná 15, firmu Cooptel, stavební a. s., Černovické
nábřeží 7, Brno,

- schválila smlouvu se společností Medius, s. r. o., Filkukova 10,
Brno, která řeší údržbu stojanů s informačními mapami,
rozmístěnými v městské části,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- projednala urbanistickou studii Zamilovaný hájek, jejíž zpracování

zadal Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města
Brna,

- projednala navrhované připojení dvou zamýšlených rodinných
domů v Jandáskově ulici na zdejší komunikaci a s tímto připojením
souhlasila, neboť byla akceptována dřívější připomínka, že nesmí
dojít k úbytku parkovacích míst,

- opětovně projednala zpevnění zastávky autobusu v Maříkově ulici
- směr Globus, požádala společnost Brněnské komunikace
o zpevnění této zastávky (Dopravní podnik města Brna na dřívější
žádost odpověděl, že tato záležitost nespadá do jeho působnosti),

- souhlasila s úpravou nevhodného nájezdu z Palackého náměstí
do ulice Prumperk a požádala společnost Brněnské komunikace
o jeho úpravu,

- schválila provedení oprav komunikací v následujícím pořadí
(do vyčerpání částky 500 000 Kč, vyčleněné k tomuto účelu ve
schváleném rozpočtu):

oprava snížených ploch ve střední části nákupního střediska
Vysočina,
částečná oprava chodníku před domy Novoměstská 15 - 19,
oprava chodníku pod MŠ Škrétova,
oprava schodiště od MŠ Škrétova (podél domu Škrétova 4),
oprava chodníků u domů Žitná 1 a 3,
oprava části chodníku u domu Družstevní 4/5,
oprava schodiště z ulice Bratří Křičků  k Ovčírně,
oprava chodníku nad MŠ Škrétova (u trafostanice),
- vzala na vědomí posouzení vlivů záměru společnosti PLIVA-

Lachema „Oxaliplatin, Irinotekan a jejich meziprodukty“ na životní
prostředí,

- souhlasila s uvedením plochy u objektu firmy TOP MORAVIA
v nařízení města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád - jde
o plochu, která má být využita jako restaurační zahrádka, dále
souhlasila s uvedením plochy u prodejny Billy v tomtéž dokumentu
- zde má být umístěn stánek se zeleninou,

- zrušila své dřívější usnesení, jímž žádala Odbor technických sítí
Magistrátu města Brna o umístění dvou lamp veřejného osvětlení
k chodníkům z obou stran MŠ Škrétova, a schválila doplnění
těchto lamp z prostředků městské části (tato akce vyžaduje ještě
schválení rozpočtového opatření, kterým se vyčlení potřebné
prostředky),

- schválila rozšíření termínů sňatků o pátek 31. 8. 2007 a  sobotu
8. 9. 2007,

- projednala zprávy ze zasedání výborů zastupitelstva,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

 L. F L. F L. F L. F L. F.....

OOOOOZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍ
Pliva-Lachema, a.s. oznamuje, že ve dnech 21. 5. - 25. 5. 2007
proběhne cvičný požární poplach v prostorách společnosti. Žádáme
všechny obyvatele, aby zachovali klid.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Jana ŠilarIng. Jana ŠilarIng. Jana ŠilarIng. Jana ŠilarIng. Jana Šilarooooovvvvvááááá
ssssspecialispecialispecialispecialispecialista PR a kta PR a kta PR a kta PR a kta PR a komunikomunikomunikomunikomunikaceaceaceaceace

RADNICE PŘIPRARADNICE PŘIPRARADNICE PŘIPRARADNICE PŘIPRARADNICE PŘIPRAVILA DĚTEMVILA DĚTEMVILA DĚTEMVILA DĚTEMVILA DĚTEM
DÁREK K JEJICH SDÁREK K JEJICH SDÁREK K JEJICH SDÁREK K JEJICH SDÁREK K JEJICH SVVVVVÁÁÁÁÁTKUTKUTKUTKUTKU

Ve středu dne 30. května 2007 v 16.30 hodin se na radnici
městské části Brno-Řečkovice  a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
Brno, sejdeme k oslavě svátku dětí.

Připravili jsme pro vás Medvědí pohádku o malém
medvídkovi a jeho dědečkovi v podání herce Zdeňka Ševčíka
z loutkového divadla Radost a také scénky a písničky, které
předvedou herci z divadla „G“ a Slawjena. Čeká na vás i malé
překvapení.

Těšíme se na vaši návštěvu.

JUDrJUDrJUDrJUDrJUDr. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Oteeeeevřvřvřvřvřeloeloeloeloelovvvvvááááá
tajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČ

DĚTDĚTDĚTDĚTDĚTSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍ
JE AKJE AKJE AKJE AKJE AKCÍ PRCÍ PRCÍ PRCÍ PRCÍ PRO VŠEO VŠEO VŠEO VŠEO VŠECHNY SPRÁVNÉ HOLKYCHNY SPRÁVNÉ HOLKYCHNY SPRÁVNÉ HOLKYCHNY SPRÁVNÉ HOLKYCHNY SPRÁVNÉ HOLKY

A KLA KLA KLA KLA KLUKYUKYUKYUKYUKY, MALÉ I VELKÉ, , MALÉ I VELKÉ, , MALÉ I VELKÉ, , MALÉ I VELKÉ, , MALÉ I VELKÉ, SOUTĚŽIVÉSOUTĚŽIVÉSOUTĚŽIVÉSOUTĚŽIVÉSOUTĚŽIVÉ
I KI KI KI KI KOUKAOUKAOUKAOUKAOUKAVÉ.VÉ.VÉ.VÉ.VÉ.

Na pátpátpátpátpátek 1ek 1ek 1ek 1ek 1. č. č. č. č. čererererervna 200vna 200vna 200vna 200vna 2007 od 17 od 17 od 17 od 17 od 16 do 26 do 26 do 26 do 26 do 21 hodin1 hodin1 hodin1 hodin1 hodin je v areálu
bývalého pivovaru na Palackého náměstí v Řečkovicích připraven
bohatý program tradičního dětského dne.

Na děti čeká řada soutěží, skákací hrad, taneční vystoupení,
ukázky historického šermu, pořádná muzika a opékání špekáčků.
Na akci budou prezentovány možnosti sportovního a zájmového
vyžití dětí v naší městské části.

Srdečně zvou pořadatelé

MěsMěsMěsMěsMěstststststská čáská čáská čáská čáská část Brt Brt Brt Brt Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
TTTTTJ SokJ SokJ SokJ SokJ Sokol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkooooovicevicevicevicevice
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ZÁVĚREZÁVĚREZÁVĚREZÁVĚREZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŘEČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŘEČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŘEČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŘEČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2006OK 2006OK 2006OK 2006OK 2006
Výsledky hospodaření městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2006 a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2006 jsou součástí Závěrečného  účtu městské části za rok 2006, který projednalo Zastupitelstvo
městské části na svém V. zasedání dne 19. 4. 2007. Auditorská firma konstatovala, že při přezkoumání hospodaření městské části nebyly
zjištěny nedostatky a účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů
a finanční situace. Z tohoto důvodu ZMČ Závěrečný účet za rok 2006 schválilo a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením městské
části za rok 2006, a to bez výhrad. Úplné znění dokumentu Závěrečný účet za rok 2006 je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru ÚMČ.
REKAPITULAREKAPITULAREKAPITULAREKAPITULAREKAPITULACE RCE RCE RCE RCE ROOOOOZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2006 V TIS. KČOK 2006 V TIS. KČOK 2006 V TIS. KČOK 2006 V TIS. KČOK 2006 V TIS. KČ

ObsahObsahObsahObsahObsah SchSchSchSchSchvvvvválený rálený rálený rálený rálený rozpočozpočozpočozpočozpočeeeeet 2006t 2006t 2006t 2006t 2006 UUUUUprprprprpraaaaavvvvvený rený rený rený rený rozpočozpočozpočozpočozpočeeeeet 2006t 2006t 2006t 2006t 2006 SkSkSkSkSkutututututečnosečnosečnosečnosečnost k 3t k 3t k 3t k 3t k 311111. 1. 1. 1. 1. 12. 20062. 20062. 20062. 20062. 2006
PřPřPřPřPříjmíjmíjmíjmíjmyyyyy
Daňové 5.670 5.686 5.610
Nedaňové 4.690 9.367 9.399
Kapitálové 5 5 22
Dotace 56.801 78.391 78.575
CelkCelkCelkCelkCelkememememem 6666677777.....111116666666666 93.493.493.493.493.44949494949 93.60693.60693.60693.60693.606

VVVVVýdajeýdajeýdajeýdajeýdaje
Kapitálové 19.300 39.865 34.411
Provozní 58.803 64.955 62.111
CelkCelkCelkCelkCelkememememem 78.78.78.78.78.111110303030303 11111000004.8204.8204.8204.8204.820 96.52296.52296.52296.52296.522

Saldo přSaldo přSaldo přSaldo přSaldo příjmů a výdajůíjmů a výdajůíjmů a výdajůíjmů a výdajůíjmů a výdajů - 1- 1- 1- 1- 10.930.930.930.930.9377777 -1-1-1-1-111111.3.3.3.3.37777711111 - 2.9- 2.9- 2.9- 2.9- 2.91111166666
Financování schodku z vlastních zdrojů 10.937 11.371 2.916

PŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDAAAAAJŮ MĚSJŮ MĚSJŮ MĚSJŮ MĚSJŮ MĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTI PODLE ODTI PODLE ODTI PODLE ODTI PODLE ODTI PODLE ODVĚTVĚTVĚTVĚTVĚTVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELUUUUU
Doprava 3.175 3.425 3.214
Vzdělávání 9.461 23.628 23.308
Kultura,církve a sdělovací prostředky 1.099 1.077 801
Tělovýchova a zájmová činnost 375 3.200 3.030
Bydlení a komunální služby 24.009 29.597 24.125
Ochrana životního prostředí 5.165 5.183 4.942
Dávky a podpory v soc. zabezpečení 13.000 15.400 15.220
Sociální služby 115 192 170
Civilní připravenost a PO 60 60 47
Státní správa, územní samospráva 21.039 22.196 20.844
Finanční operace 545 512 591
Ostatní činnosti 60 350 230
VVVVVýdaje celkýdaje celkýdaje celkýdaje celkýdaje celkem po kem po kem po kem po kem po konsolidacionsolidacionsolidacionsolidacionsolidaci 78.78.78.78.78.111110303030303 11111000004.8204.8204.8204.8204.820 96.52296.52296.52296.52296.522

Ing. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela Kozozozozozohorohorohorohorohorssssskákákákáká
vedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČ

DALŠÍ EGDALŠÍ EGDALŠÍ EGDALŠÍ EGDALŠÍ EGYPTYPTYPTYPTYPTSKÁ RÁNSKÁ RÁNSKÁ RÁNSKÁ RÁNSKÁ RÁNA PRA PRA PRA PRA PRO ŘEO ŘEO ŘEO ŘEO ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
V současné době probíhá za velmi podivných okolností a velmi tiše projednávání změn v Zadání nového Územního plánu města

Brna. Že na tom nevidíte nic alarmujícího? Nedivím se, protože pouze velmi zasvěcení vědí své.
Pod docela nevinným názvem, který nikoho nemůže uvést do stavu pohotovosti, se skrývá projednání tzv. nulté varianty R43. A zde

již je třeba dávat pozor. Jednoduše řečeno, bude se zkoumat řešení, že se nebude stavět  rychlostní komunikace kopírující tzv. historickou
trasu Bystrcí, ale bude se zjišťovat, zda bude možno odvést dopravu z D1 směrem na Svitavy stávajícími silnicemi, a tedy i Hradeckou
radiálou. Znamená to, že doprava bude vedena od Bratislavy směrem přes Komárov, Černovice, Židenice, Královo Pole, Řečkovice
a Ivanovice. Od Prahy z D1 pak přes Bohunice, Nový Lískovec, Pisárky, Jundrov, Žabovřesky, Královo Pole, Řečkovice a Ivanovice. Mezi
nejvíce zatíženými oblastmi se ocitnou Královo Pole, Řečkovice a Ivanovice.

A nyní se zeptám, zda víte, koho to napadlo? No přece naši Stranu zelených a jejich zástupce ve vedení města Brna. Selský rozum
říká, že tzv. historická trasa se dotkne dvou až tří okrajových městských částí, a to ještě velmi málo, protože průtah Bystrcí je řešen  pod
zemí (to se velmi zatajuje). Nulová varianta se dotkne přibližně jedenácti městských částí. Co je tedy pro Brno lepší? Zatížit (podotýkám,
že podzemní variantou) dvě nebo tři městské části, nebo jedenáct městských částí na povrchu?

Do 2. 5. 2007 se mají k tomuto zadání vyjádřit všechny kompetentní orgány, a tedy i naše zastupitelstvo. Tento termín je velmi
šibeniční. Dne 10. 4. 2007 proběhlo projednání se státní správou a samosprávou na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu
města Brna. Den nato se uskutečnilo projednání s veřejností (kdo z nás o tom věděl a týká se to každého z nás) a další den pak došlo na
projednání s dotčenými úřady. Takový malý brněnský kvapík.

Naše městská část bude usilovat o to, aby pan náměstek primátora M. Ander byl pozván před občany Řečkovic, aby toto „geniální“
řešení, jehož je zastáncem, obhájil. Cožpak chceme ještě víc aut v Řečkovicích na Hradecké radiále  (nárůst snad až o 7000 vozidel denně),
více prachu, hluku, smogu? Vždyť tady máme jen recyklaci stavební suti, chemičku, železnici. V Ivanovicích vyrostou nové supermarkety,
takže několik tisíc aut denně nás nezabije, nebo snad ano?

Zvláštní je politika Strany zelených. Koho ochraňují? Sysla, nebo člověka? Připomínám, že Zelení chtějí vlakové nádraží v centu Brna,
Janáčkovo kulturní centrum ve středu města a dálnici také v centru.

Přijďte proto na zasedání Zastupitelstva města Brna a vyjádřete se zde. Musí vás být slyšet. Bez vás, občanů Řečkovic, nás přehlasují.
O termínu vás budeme včas informovat

Ing. SIng. SIng. SIng. SIng. Stanislatanislatanislatanislatanislav Michalikv Michalikv Michalikv Michalikv Michalik, , , , , zaszaszaszaszastupittupittupittupittupitel Sel Sel Sel Sel Statutártatutártatutártatutártatutárního měsního měsního měsního měsního města Brta Brta Brta Brta Brna a zasna a zasna a zasna a zasna a zastupittupittupittupittupitel MČ Brel MČ Brel MČ Brel MČ Brel MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
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SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTOOOOOVVVVVCI RCI RCI RCI RCI ROKU 2006 NOKU 2006 NOKU 2006 NOKU 2006 NOKU 2006 NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
Stylově v pátek 13. dubna se konala již v podstatě tradiční akce „Sportovec roku“, tentokrát však poněkud netradičně nikoliv

v Sokolovně, nýbrž přímo na radnici. Městská část oceňovala sportovce, kteří svou činností příkladně reprezentují Řečkovice a Mokrou
Horu, dále pak trenéry a funkcionáře za jejich nezištnou a zároveň nezbytnou práci.

Přestože nádherné a slunečné páteční odpoledne nabízelo spoustu možností trávení volného času, dostavila se na radnici osobně
drtivá většina oceněných sportovců společně se zástupci sportovních organizací. Akci zdařile moderoval zastupitel MČ a člen Komise
školství, mládeže a sportu Ing. Jiří Růžička, poháry, diplomy a pamlsky (ty ovšem z kategorie racionální výživy) předávali starosta
PaedDr. Ladislav Filipi a místostarosta Mgr. Marek Viskot.

Přejeme všem sportovcům, nejen těm letos oceněným, aby se jim v jejich sportovním životě dařilo minimálně stejně tak, jako dosud
a hlavně, aby je jejich sport i nadále naplňoval a skvěle se při něm bavili.

MarMarMarMarMarek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt

JARNÍ ÚKLID U HŘBITJARNÍ ÚKLID U HŘBITJARNÍ ÚKLID U HŘBITJARNÍ ÚKLID U HŘBITJARNÍ ÚKLID U HŘBITOOOOOVVVVVAAAAA
V sobotu 14. dubna organizovala Komise životního prostředí,
bezpečnosti a veřejného pořádku tradiční jarní úklid. Tentokrát se
její členové setkali s dětmi i staršími studenty ze skautského sdružení
Junák před branami řečkovického hřbitova. Ačkoli se účastníci každý
rok scházejí v prostorách Zamilovaného hájku, letos dali přednost
zanedbanému okolí hřbitova, na které již delší dobu upozorňovali
někteří občané i zastupitelé. Neutěšený stav pozemků v okolí hřbitova
je důsledkem dosud nevyjasněných vlastnických vztahů a není
vyloučeno, že ještě nějakou dobu potrvá. Přestože okolí hřbitova
není zdaleka tak bohatým „nalezištěm“ jako oblíbený Zamilovaný
hájek, u hřbitovní zdi se brzy navršily hromady rozbitého skla,
zrezivělého železa či ztrouchnivělého dříví. Největšímu zájmu se
jako obvykle těšily některé neuvěřitelné nálezy - splachovadlo, části
televizoru, pozůstatky pohovky, kuchyňské nádobí aj. V závěru
úspěšné akce se všichni účastníci vyfotografovali a pomohli naložit
připravený odpad k odvozu. Poděkování náleží zejména všem
pracovitým skautům, členům komise, ale také stavební firmě
Radovan Kuba za odvoz a likvidaci odpadu.

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá
KKKKKomise živomise živomise živomise živomise živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosti a veřti a veřti a veřti a veřti a veřeeeeejného pořjného pořjného pořjného pořjného pořádkádkádkádkádkuuuuu

Ing. Jan Libus, Ing. Jan Libus, Ing. Jan Libus, Ing. Jan Libus, Ing. Jan Libus, SkSkSkSkSkautsautsautsautsautské sdružké sdružké sdružké sdružké sdružení Junákení Junákení Junákení Junákení Junák

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
Navštěvuje Vaše dítě Základní šZákladní šZákladní šZákladní šZákladní škkkkkolu na Horolu na Horolu na Horolu na Horolu na Horáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměstítítítítí
v Brv Brv Brv Brv Brně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích? Hledáte vhodnou školu pro svého
budoucího prvňáčka? Má Váš páťák zájem o sport nebo jazyky?
Pak máte pádný důvod udělat si 1111111111. května. května. května. května. května v dopoledních
hodinách čas a využít tradiční Den oDen oDen oDen oDen ottttteeeeevřvřvřvřvřených dvených dvených dvených dvených dveřeřeřeřeřííííí k návštěvě
obou pracovišť naší školy na HorHorHorHorHoráckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 133333 a na ulici
UUUUUprprprprprkkkkkooooovvvvva 1aa 1aa 1aa 1aa 1a. Můžete nahlédnout do jazykových, sportovních
i běžných tříd. Seznámíme Vás i s mimoškolními aktivitami.
Nezapomeňte:
1111111111. května v době 8.00 - 1. května v době 8.00 - 1. května v době 8.00 - 1. května v době 8.00 - 1. května v době 8.00 - 12.00 na ZŠ Hor2.00 na ZŠ Hor2.00 na ZŠ Hor2.00 na ZŠ Hor2.00 na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstítítítítí
v Brv Brv Brv Brv Brně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE NVICE NVICE NVICE NVICE NABÍZÍ LETNÍ TABÍZÍ LETNÍ TABÍZÍ LETNÍ TABÍZÍ LETNÍ TABÍZÍ LETNÍ TÁBÁBÁBÁBÁBORORORORORYYYYY

PPPPPobobobobobytytytytytooooový:vý:vý:vý:vý:
2. 7. - 11. 7. Mineralogický v Horním Slavkově (pouze děti z kroužku)

PřPřPřPřPříměsíměsíměsíměsíměstststststské:ké:ké:ké:ké:
9. 7. - 13. 7. Místo konání- ZOO Brno Ševelová 723 473 608
6. 8. - 10. 8. Výpravy, tvoření, hry Psotová  732 325 457
20. 8. - 24. 8. Sportovní zaměření Fleková  723 262 216

TTTTTýden výtvýden výtvýden výtvýden výtvýden výtvarararararných dílen na ulici Kných dílen na ulici Kných dílen na ulici Kných dílen na ulici Kných dílen na ulici Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvvaaaaa
27. 8. - 31. 8. Vedoucí dílen : Hana Kovářová  549 274 147

PŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKY: T: T: T: T: Táboráboráboráborábory mají omezy mají omezy mají omezy mají omezy mají omezenou kenou kenou kenou kenou kapacitu, tapacitu, tapacitu, tapacitu, tapacitu, takžakžakžakžakže je tře je tře je tře je tře je třebaebaebaebaeba
se nahlásit co nese nahlásit co nese nahlásit co nese nahlásit co nese nahlásit co nejdřjdřjdřjdřjdřííííívvvvve.e.e.e.e.
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zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí
JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,

tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777



55555 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

PŘEHLED OCENĚNÝCH SPORPŘEHLED OCENĚNÝCH SPORPŘEHLED OCENĚNÝCH SPORPŘEHLED OCENĚNÝCH SPORPŘEHLED OCENĚNÝCH SPORTTTTTOOOOOVVVVVCŮ ZA RCŮ ZA RCŮ ZA RCŮ ZA RCŮ ZA ROK 2006OK 2006OK 2006OK 2006OK 2006

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTOOOOOVEVEVEVEVEC RC RC RC RC ROKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006
KKKKKatatatatateřeřeřeřeřina Lófina Lófina Lófina Lófina Lóflerlerlerlerlerooooovvvvvááááá (TJ SOKOL Řečkovice, sokolská všestrannost)
MarMarMarMarMartina Ttina Ttina Ttina Ttina Trrrrrnknknknknkooooovvvvvááááá (TJ SOKOL Řečkovice, krasojízda)
Libor FLibor FLibor FLibor FLibor Fuchs a Jana Tuchs a Jana Tuchs a Jana Tuchs a Jana Tuchs a Jana Tušerušerušerušerušerooooovvvvvááááá (TJ SOKOL Řečkovice, sportovní
tanec)
EEEEEvvvvva Kra Kra Kra Kra Kreeeeeyyyyysososososovvvvvááááá (TAK Hellas Brno, zápas)
LenkLenkLenkLenkLenka Mara Mara Mara Mara Martináktináktináktináktinákooooovvvvvááááá (TAK Hellas Brno, zápas)
JiřJiřJiřJiřJiří Pí Pí Pí Pí Pašekašekašekašekašek (TAK Hellas Brno, zápas)
Michal PrMichal PrMichal PrMichal PrMichal Prukneruknerukneruknerukner (TAK Hellas Brno, zápas)
LLLLLukáš Hrukáš Hrukáš Hrukáš Hrukáš Hrušušušušuškkkkkaaaaa (1. NH Brno, národní házená)
Filip DušilFilip DušilFilip DušilFilip DušilFilip Dušil (1. NH Brno, národní házená)
MarMarMarMarMartin Ktin Ktin Ktin Ktin Kašašašašašparparparparpar (1. NH Brno, národní házená)
Radim KRadim KRadim KRadim KRadim Kuncuncuncuncunc (SK Řečkovice, fotbal)
Jan KrálíkJan KrálíkJan KrálíkJan KrálíkJan Králík (SK Řečkovice, fotbal)
TTTTTomáš Chromáš Chromáš Chromáš Chromáš Chráscinaáscinaáscinaáscinaáscina (SK Řečkovice, fotbal)
SSSSSvvvvvatatatatatopluk Popluk Popluk Popluk Popluk Pokokokokokororororornýnýnýnýný (SHL Řečkovice, futsal)
PPPPPeeeeetr Sekničktr Sekničktr Sekničktr Sekničktr Sekničkaaaaa (Gymnázium Brno - Řečkovice, krasobruslení

- taneční páry)
LenkLenkLenkLenkLenka Kůra Kůra Kůra Kůra Kůrooooovvvvvááááá (Gymnázium Brno - Řečkovice, synchronizované

plavání)
MarMarMarMarMartina Drtina Drtina Drtina Drtina Drásaloásaloásaloásaloásalovvvvvááááá (Gymnázium Brno - Řečkovice, Endurance -

jízda na koni)
EEEEEvvvvva Ka Ka Ka Ka Kafkafkafkafkafkooooovvvvvááááá (Gymnázium Brno - Řečkovice, synchronizované

bruslení)
PPPPPeeeeetrtrtrtrtra Pa Pa Pa Pa Palátalátalátalátalátooooovvvvvááááá (Gymnázium Brno - Řečkovice, tenis)
Jan RašínJan RašínJan RašínJan RašínJan Rašín (Gymnázium Brno - Řečkovice, beachvolleyball)

TRENÉR RTRENÉR RTRENÉR RTRENÉR RTRENÉR ROKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006

ZbZbZbZbZbyněk Matyněk Matyněk Matyněk Matyněk Matalalalalal (Orel Jednota Brno-Řečkovice)
TTTTTomáš Pivomáš Pivomáš Pivomáš Pivomáš Pivoňkoňkoňkoňkoňkaaaaa (Orel Jednota Brno-Řečkovice)

ČINOČINOČINOČINOČINOVNÍK RVNÍK RVNÍK RVNÍK RVNÍK ROKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006

Zdeněk BerZdeněk BerZdeněk BerZdeněk BerZdeněk Bernášeknášeknášeknášeknášek (1. NH Brno)
Miloš ChrMiloš ChrMiloš ChrMiloš ChrMiloš Chrásásásásásttttteckýeckýeckýeckýecký (SK Řečkovice)
Marie MlýnkMarie MlýnkMarie MlýnkMarie MlýnkMarie Mlýnkooooovvvvvááááá (TJ SOKOL Řečkovice)

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTOOOOOVNÍ DRVNÍ DRVNÍ DRVNÍ DRVNÍ DRUŽSUŽSUŽSUŽSUŽSTTTTTVVVVVO RO RO RO RO ROKU 2006:OKU 2006:OKU 2006:OKU 2006:OKU 2006:

FlorFlorFlorFlorFlorbalobalobalobalobalovvvvvé dré dré dré dré družsužsužsužsužstvtvtvtvtvo so so so so stttttarších žáků Orarších žáků Orarších žáků Orarších žáků Orarších žáků Orel Jednoel Jednoel Jednoel Jednoel Jednottttta Bra Bra Bra Bra Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovicevicevicevicevice
(ve složení: Aleš PAleš PAleš PAleš PAleš Pokokokokokororororornýnýnýnýný, Mar, Mar, Mar, Mar, Martin Ptin Ptin Ptin Ptin Paulíkaulíkaulíkaulíkaulík, Michael Schmidt, V, Michael Schmidt, V, Michael Schmidt, V, Michael Schmidt, V, Michael Schmidt, Vooooojtěch Matjtěch Matjtěch Matjtěch Matjtěch Matal, Jan Suchal, Jan Suchal, Jan Suchal, Jan Suchal, Jan Suchýýýýý, A, A, A, A, Adam Bořdam Bořdam Bořdam Bořdam Bořeckýeckýeckýeckýecký, L, L, L, L, Lukáš Bořukáš Bořukáš Bořukáš Bořukáš Bořecký).ecký).ecký).ecký).ecký).

PPPPPoznámkoznámkoznámkoznámkoznámka: Pra: Pra: Pra: Pra: Pro oceněné, kto oceněné, kto oceněné, kto oceněné, kto oceněné, kteřeřeřeřeří se osobně na vyhlašoí se osobně na vyhlašoí se osobně na vyhlašoí se osobně na vyhlašoí se osobně na vyhlašovvvvvání nedosání nedosání nedosání nedosání nedostatatatatavili, jsou cenvili, jsou cenvili, jsou cenvili, jsou cenvili, jsou ceny přy přy přy přy připripripripripraaaaavenvenvenvenveny k vyzvednutí v budoy k vyzvednutí v budoy k vyzvednutí v budoy k vyzvednutí v budoy k vyzvednutí v budově ÚMČ v kvě ÚMČ v kvě ÚMČ v kvě ÚMČ v kvě ÚMČ v kancelářancelářancelářancelářanceláři mísi mísi mísi mísi místttttososososostartartartartarosososososty Mgrty Mgrty Mgrty Mgrty Mgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Markkkkkaaaaa
VisVisVisVisViskkkkkooooota, a tta, a tta, a tta, a tta, a to do pátko do pátko do pátko do pátko do pátku 20. května 200u 20. května 200u 20. května 200u 20. května 200u 20. května 20077777.....

K NK NK NK NK NAKLÁDÁNÍ S VAKLÁDÁNÍ S VAKLÁDÁNÍ S VAKLÁDÁNÍ S VAKLÁDÁNÍ S VODOU JE POODOU JE POODOU JE POODOU JE POODOU JE POTŘEBA MÍT POTŘEBA MÍT POTŘEBA MÍT POTŘEBA MÍT POTŘEBA MÍT POVVVVVOLENÍOLENÍOLENÍOLENÍOLENÍ
V posledních dnech se v médiích diskutuje otázka nutnosti mít popopopopovvvvvolení k nakládání s volení k nakládání s volení k nakládání s volení k nakládání s volení k nakládání s vodamiodamiodamiodamiodami a k jejímu vypouštění. V následujícím
textu jsou shrnuty základní fakta k dané problematice.
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít bezpodmínečněbezpodmínečněbezpodmínečněbezpodmínečněbezpodmínečně pro takovou činnost popopopopovvvvvoleníoleníoleníoleníolení příslušného správního
orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona. V naší městské části je tímto vodoprávním úřadem stavební úřad městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
V prosinci 2003 totiž Parlament České republiky přijal zákon č. 20/200č. 20/200č. 20/200č. 20/200č. 20/2004 Sb.,4 Sb.,4 Sb.,4 Sb.,4 Sb., kterým se mění Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.
Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1. 1. 2008 bude splněn požadavek, že nakládání s vodou, jako jednoho z nejcennějších
přírodních zdrojů, musí odpovídat principům 21. století i v rámci České republiky. Ke dni 11111. ledna 2008 zanikne platnos. ledna 2008 zanikne platnos. ledna 2008 zanikne platnos. ledna 2008 zanikne platnos. ledna 2008 zanikne platnosttttt těch povolení
k odběru podzemních nebo povrchových vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Zánik ale má své výjimkyvýjimkyvýjimkyvýjimkyvýjimky.
Pouze povolení k odběru povrchové vody pro soukromou osobu není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení,
pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. Pokud tedy někdo zalévá vodou z potoka a nabírá ji
nádobou, povolení nepotřebuje. Povolení nepotřebujete ani v případě, že vám vodu dodává třetí osoba (např. vodárenská společnost).
Pokud povolení k nakládání s vodami již máte, můžete do 1do 1do 1do 1do 1. 7. 7. 7. 7. 7. 200. 200. 200. 200. 2007 po7 po7 po7 po7 požádat o jeho pržádat o jeho pržádat o jeho pržádat o jeho pržádat o jeho prodloužodloužodloužodloužodlouženíeníeníeníení.
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit
v případě fyzické osobfyzické osobfyzické osobfyzické osobfyzické osoby až 50 000 Kčy až 50 000 Kčy až 50 000 Kčy až 50 000 Kčy až 50 000 Kč u právnické osoby nebo fyzické osobfyzické osobfyzické osobfyzické osobfyzické osoby podniky podniky podniky podniky podnikající až 1ající až 1ající až 1ající až 1ající až 10 000 000 Kč0 000 000 Kč0 000 000 Kč0 000 000 Kč0 000 000 Kč.

PPPPPooooovvvvvolení k přolení k přolení k přolení k přolení k přímému odběrímému odběrímému odběrímému odběrímému odběru podzu podzu podzu podzu podzemních nebo poemních nebo poemních nebo poemních nebo poemních nebo povrvrvrvrvrchochochochochových vvých vvých vvých vvých vod se můžod se můžod se můžod se můžod se může doe doe doe doe dotýktýktýktýktýkat napřat napřat napřat napřat např. následu. následu. následu. následu. následujících subjících subjících subjících subjících subjektů:jektů:jektů:jektů:jektů:
- drobných živnostníků - zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
- fyzické osoby v zemědělských usedlostech - dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.
- zemědělců - zavlažování, napájení zvířat
- rybníkářů - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
- provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
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- provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
- fyzických osob - odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely), odběr povrchové vody (zalévání, WC, apod.)
Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se nese nese nese nese nevztvztvztvztvztahuahuahuahuahuje naje naje naje naje na:
- povolení vydaná od 1. 1. 2002
- povolení, která byla sice vydaná do 31. 12. 2001, ale právní moci nabyla až po 31. 12. 2001
- povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených prprprprpro individuální zásoboo individuální zásoboo individuální zásoboo individuální zásoboo individuální zásobovvvvvání domácnosání domácnosání domácnosání domácnosání domácností pitnou vtí pitnou vtí pitnou vtí pitnou vtí pitnou vodouodouodouodouodou
- odběr podzemní vody ze studny (vrtu, zářezu aj.) vybudované před 1. 1. 1955 (odběr podzemní vody z takového objektu se považuje

automaticky za povolený), v případě potřeby je ale nutno tuto skutečnost doložit (nejlépe ověřeným písemným svědectvím pamětníka
nebo dokladem o stavbě objektu, případně i vydaným stavebním povolením, pokud bylo vydáno)

Častá je i situace, kdy stavba studny po roce 1955 byla řádně povolena a zkolaudována, ale právě popopopopovvvvvolení k odběrolení k odběrolení k odběrolení k odběrolení k odběru chu chu chu chu chybí.ybí.ybí.ybí.ybí. V tomto
případě je potřeba o poo poo poo poo povvvvvolení neprolení neprolení neprolení neprolení neprodleně poodleně poodleně poodleně poodleně požádatžádatžádatžádatžádat příslušný vodoprávní úřad. V naší městské části je tímto úřadem stavební úřad
městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora (Ing. J. Krutil - tel. 541421734). Pokud chtějí podzemní nebo povrchovou vodu odebírat
jednojednojednojednojednotliví občané či jednotliví občané či jednotliví občané či jednotliví občané či jednotliví občané či jednotlivtlivtlivtlivtlivé domácnosé domácnosé domácnosé domácnosé domácnostititititi, potřebují k takové činnosti povolení zmíněného vodoprávního úřadu.
Formuláře žádostí najdete na internetových stránkách serveru www.zanikpovoleni.cz nebo na stavební úřadě. K žádosti je potřeba doložit
také několik přpřpřpřpřílohílohílohílohíloh, mj. kopii katastrální mapy (k vyzvednutí na kkkkkatatatatatasasasasastrtrtrtrtrálním úřálním úřálním úřálním úřálním úřaduaduaduaduadu) a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - jejich
seznam lze najít na serserserserservvvvverererereru Minisu Minisu Minisu Minisu Ministtttterererererssssstvtvtvtvtva živa živa živa živa živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředíedíedíedíedí. Na vodoprávním (stavebním) úřadě záleží, jaké podklady podle hydrogeologické
situace musí být doloženy. Pokud se obrátíte na firmy, které provádějí hhhhhydrydrydrydrydrogeologický progeologický progeologický progeologický progeologický průzkůzkůzkůzkůzkumumumumum, tak vám příslušné vyjádření za úplatu
zprostředkují.
Více informací je na serveru www.zanikpovoleni.cz (vznikl až v prosinci 2006), především v sekci ČasČasČasČasČasté doté doté doté doté dotttttazyazyazyazyazy. Využít můžete rovněž
bezplatnou informační linku Ministerstva zemědělství - 800 1800 1800 1800 1800 1000001 11 11 11 11 19999977777. Odkazy na tyto webové stránky je možné najít taktéž na
www stránkách Jihomoravského kraje. Konkrétní informace poskytnou i příslušné vodoprávní úřady, kterým je v případě Statutárního
města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna.
dle podkladů
www.zanikpovoleni.cz a zákonů 254/2001 Sb. a 20/2004 Sb. zpracovali

FFFFFrrrrrantišek Mašek a Jan Jandlantišek Mašek a Jan Jandlantišek Mašek a Jan Jandlantišek Mašek a Jan Jandlantišek Mašek a Jan Jandl
členočlenočlenočlenočlenové rvé rvé rvé rvé rady a zasady a zasady a zasady a zasady a zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČa MČa MČa MČa MČ

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ,VÉ,VÉ,VÉ,VÉ,
PALAPALAPALAPALAPALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDA 70,A 70,A 70,A 70,A 70,
BRNO - KRÁLBRNO - KRÁLBRNO - KRÁLBRNO - KRÁLBRNO - KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE

INFINFINFINFINFORMUJE O KVĚTNOORMUJE O KVĚTNOORMUJE O KVĚTNOORMUJE O KVĚTNOORMUJE O KVĚTNOVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKCÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:

2. 5. 18.00 hod. ZUŠ - Žákovský večer
3. 5. 17.00 hod. foyer Mahenova divadla - Vernisáž „Něžné

rastry“
3. 5. 18.00 hod. ZUŠ - Absolventský recitál
3. 5. 18.00 hod. Malá sněmovní síň radnice Brno-střed -

Akordeonový večer
8. 5. 17.00 hod. Mahenovo divadlo - Taneční a absolventský

koncert
10. - 13. 5. Koncertní zájezd souboru ZUŠ

„uintetando“ do Německa

16. 5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

15.00 - 18.00 hod. hudební a literárně dramatický obor,
Palackého tř. 70

15.00 - 19.00 hod. výtvarný a taneční obor, Palackého tř. 146

21. 5. 14.00 hod. divadlo Barka - Koncert nejen pro seniory
23. 5. 18.00 hod. sál ZUŠ - Děti dětem - z tvorby našich žáků
24. 5. 18.00 hod. sál ZUŠ - Absolventský večer
30. 5. 18.00 hod. Freskový sál Staré radnice - Večer

francouzské hudby
30. 5. 18.00 hod. sál ZUŠ - Klavírní recitál M. Fišla

31. 5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

15.00 - 18.00 hod. do všech oborů
H. JankH. JankH. JankH. JankH. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
a 10. středisko Junáka Mafekimg  spolu s 16. střediskem Junáka

Duha
Vás zvou na 6. ročník

mezinárodního dálkového pochodu IVV

SSSSSVĚTVĚTVĚTVĚTVĚTOOOOOVÝ DEN IVVVÝ DEN IVVVÝ DEN IVVVÝ DEN IVVVÝ DEN IVV
který se koná ve dnech 7. 5. 2007 a 8. 5. 2007

ssssstttttararararart v pondělí 7t v pondělí 7t v pondělí 7t v pondělí 7t v pondělí 7. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 15-15-15-15-15-17 hod. na 6 a 17 hod. na 6 a 17 hod. na 6 a 17 hod. na 6 a 17 hod. na 6 a 11 km pěší, 22 km cyklo1 km pěší, 22 km cyklo1 km pěší, 22 km cyklo1 km pěší, 22 km cyklo1 km pěší, 22 km cyklo
v útv útv útv útv úterererererý 8. 5. 6-1ý 8. 5. 6-1ý 8. 5. 6-1ý 8. 5. 6-1ý 8. 5. 6-12 hod. na 5, 12 hod. na 5, 12 hod. na 5, 12 hod. na 5, 12 hod. na 5, 12, 22, 22, 22, 22, 21 a 32 km pěší, 20 km cyklo1 a 32 km pěší, 20 km cyklo1 a 32 km pěší, 20 km cyklo1 a 32 km pěší, 20 km cyklo1 a 32 km pěší, 20 km cyklo

z prostor bývalého pivovaru (za kostelem)
a na 33. r33. r33. r33. r33. ročníkočníkočníkočníkočník

LESNICKÝM SLALESNICKÝM SLALESNICKÝM SLALESNICKÝM SLALESNICKÝM SLAVÍNEMVÍNEMVÍNEMVÍNEMVÍNEM
mezinárodního dálkového pochodu IVV

který se koná ve dnech 11. 5. 2007 až 13. 5. 2007
ssssstttttararararart v pátt v pátt v pátt v pátt v pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 111111. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 15-15-15-15-15-17 hod. na 6, 17 hod. na 6, 17 hod. na 6, 17 hod. na 6, 17 hod. na 6, 13 a 20, 33, 43 a 20, 33, 43 a 20, 33, 43 a 20, 33, 43 a 20, 33, 41 a 50 km1 a 50 km1 a 50 km1 a 50 km1 a 50 km

pěší, 2pěší, 2pěší, 2pěší, 2pěší, 211111, 49 a km cyklo, 49 a km cyklo, 49 a km cyklo, 49 a km cyklo, 49 a km cyklo
prprprprpro vo vo vo vo velmi zdatné turiselmi zdatné turiselmi zdatné turiselmi zdatné turiselmi zdatné turisttttty sy sy sy sy společný společný společný společný společný stttttararararart vt vt vt vt ve 20 hod na 1e 20 hod na 1e 20 hod na 1e 20 hod na 1e 20 hod na 103 km03 km03 km03 km03 km
v sobov sobov sobov sobov sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 12. 5. 6-12. 5. 6-12. 5. 6-12. 5. 6-12. 5. 6-14 hod. na 5, 9, 24 hod. na 5, 9, 24 hod. na 5, 9, 24 hod. na 5, 9, 24 hod. na 5, 9, 21 a 32 km pěší, 21 a 32 km pěší, 21 a 32 km pěší, 21 a 32 km pěší, 21 a 32 km pěší, 24, 53, 704, 53, 704, 53, 704, 53, 704, 53, 70

a 9a 9a 9a 9a 94 km cyklo4 km cyklo4 km cyklo4 km cyklo4 km cyklo
prprprprpro vo vo vo vo velmi zdatné turiselmi zdatné turiselmi zdatné turiselmi zdatné turiselmi zdatné turisttttty sy sy sy sy společný společný společný společný společný stttttararararart vt vt vt vt ve 20 hod na 1e 20 hod na 1e 20 hod na 1e 20 hod na 1e 20 hod na 102 km02 km02 km02 km02 km
         v neděli 1         v neděli 1         v neděli 1         v neděli 1         v neděli 13. 5. 6-13. 5. 6-13. 5. 6-13. 5. 6-13. 5. 6-10 hod. na 6, 10 hod. na 6, 10 hod. na 6, 10 hod. na 6, 10 hod. na 6, 111111, 22 a 35 km pěší, 20 km, 22 a 35 km pěší, 20 km, 22 a 35 km pěší, 20 km, 22 a 35 km pěší, 20 km, 22 a 35 km pěší, 20 km

cyklocyklocyklocyklocyklo
z prostor bývalého pivovaru (za kostelem)

     Trasy pro pěší i cyklisty jsou vesměs umístěny do oblasti
Moravského krasu a památníku Slavínu osobností lesnických
i kulturních osobností. Lze se zúčastnit pouze jediného dne či

celého etapového pochodu.
     Pro děti s doprovodem dospělých příbuzných (rodičů,

prarodičů) je pořádána soutěž Toulavý Náprstek  se získáním
figuriny za účast  na 3 pochodech libovolných tras.

     Na startu a v cíli dostatek tekutin zdarma i za peníz, drobné
občerstvení na cestu a na kontrolách delších tras. Startovné se

pohybuje od 10 do 35 Kč podle délky trasy.
     Podrobnější informace obdržíte na tel. 602 548 967 nebo

608 875 157
Těšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na Vaší účasaší účasaší účasaší účasaší účast.t.t.t.t.
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Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce zpravodaje ŘEČ.

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECEHISHISHISHISHISTTTTTORIEORIEORIEORIEORIE

VÝRVÝRVÝRVÝRVÝROČÍ OSOČÍ OSOČÍ OSOČÍ OSOČÍ OSVVVVVOBOBOBOBOBOOOOOZENÍZENÍZENÍZENÍZENÍ
V těchto květnových dnech si připomínáme již 62. výročí

vojenského osvobození Československa od nacistické okupace
a tím současně i ukončení druhé světové války v Evropě, což by
nás mělo vést k určitému zamyšlení. Ve 20. století poznamenaly
osudy mnoha národů Evropy dvě kruté světové války a dvě
diktatury, které si vyžádaly životy a utrpení mnoha milionů
mužů, žen i dětí. Ve střetu těchto historických událostí stál
i český národ.

První republice byla ponechána řízením osudu jen krátká
mírová přestávka mezi první a druhou světovou válku 1918 -
1938. V období pouhých dvaceti let jí však bylo dopřáno
nebývalého rozkvětu a upevnění demokratických základů. Náš
národ žil v první republice hrdinstvím a ideami našich legionářů
a myšlenkami našeho největšího vlastence a Evropana
T. G. Masaryka. Právě tyto skutečnosti motivovaly v období
druhé světové války tisíce našich statečných spoluobčanů k boji
se zbraní v ruce proti nacistickému Německu v jednotkách
československé armády v zahraničí i v nelehkých podmínkách
německé okupace na území Protektorátu Čechy a Morava
v domácích odbojových organizacích.

Bohužel, osvobození našich zemí v roce 1945
a znovuobnovení národní a státní samostatnosti nepřineslo
našemu státu období skutečné svobody, demokratického vývoje
a hospodářské prosperity. Na rozdíl od západoevropských
a některých skandinávských států, které za války sdílely s naším
národem podobnou realitu nacistické okupace a nesvobody,
bylo poválečné Československo spolu s dalšími státy střední
a jihovýchodní Evropy začleněno do mocenské a zájmové sféry
komunistického Sovětského svazu. A tak trvalo dalších téměř
45 let, než se náš stát dočkal po roce 1989 skutečné svobody,
demokracie a návratu mezi vyspělé demokratické státy Evropy
a celého světa. Vyvrcholením tohoto procesu bylo přijetí naší
republiky do Severoatlantické obranné aliance a Evropské unie.

Mějme radost z nově nabyté svobody a demokratického
zřízení. Demokracie a svoboda je však možná jen mezi lidmi,
kteří si těchto hodnot skutečně váží a jsou připraveni za ně
v případě potřeby bojovat i se zbraní v ruce. Měli by cítit
zodpovědnost za každý svůj čin, respektovat zákony v občanské
společnosti a mít úctu vůči minulým i budoucím generacím.

Nacistická a posléze komunistická diktatura však výrazně
deformovaly myšlení naší společnosti, která byla vystavena
nesmírným útrapám po více než půl století. Kyselé ovoce z této
doby sklízíme dodnes a budeme sklízet i v budoucnosti. Právě
v této době byla nejvíce postižena elita českého národa a proto
není divu, že  v současné době máme málo skutečných osobností,
které by dovedly náš národ stmelit a vést ho všemi dějinnými
úskalími.

Je správné, že se přihlašujeme ke svobodným národům
Evropy a očekáváme od nich morální pomoc, stabilitu a záruku
demokratického a ekonomického rozvoje. Je však třeba, abychom
také tvrdě pracovali na sobě a nezodpovědným lidem zabránili,
aby se dostávali do čela naší společnosti a tím ovlivňovali její
svobodný vývoj.

V tom je naše síla i budoucnost.

Jan Jandl, šéfrJan Jandl, šéfrJan Jandl, šéfrJan Jandl, šéfrJan Jandl, šéfredaktedaktedaktedaktedaktororororor

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V BŘEZNU 2007 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Josef BARTL 95 let
Jiřina LANGPAULOVÁ 93 let
Josef WALTER 92 let
Bohumil VILMAN 91 let
Marie ONDŘÍKOVÁ 91 let
Josefa VLKOVÁ 90 let
Miloš ZEZULA 85 let
Antonín JULÍNEK 85 let
Božena ŠABATOVÁ 85 let
Ludmila DITRICHOVÁ 85 let
Mária WINKLEROVÁ 85 let
Jaroslava LÁTALOVÁ 85 let
Milada JANDERKOVÁ 85 let
Alois RÝPAR 80 let
František TRÁVNÍČEK 80 let
Marie PICKOVÁ 80 let
Věra DVOŘÁČKOVÁ 80 let
Františka ŘÍHOVÁ 80 let
Gertruda SKOUPÁ 80 let
Božena ŠEVČÍKOVÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
VČELAŘ NABÍZÍ MED květový, akátový, lesní, ceny od 95,- Kč/kg,
medovinu, m. kašičku, ÚT- PÁ 15-18 h nebo doml. 549250323.
Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací
zařízení. Tel. 728 101 936.
OPRAVY KAROSERIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel. 541 228 398, mobil: 776 610 117.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18,
www.malby-natery.eu
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
NALÉHAVĚ KOUPÍM byt 1+kk, 1+1 v Řečkovicích nebo na Mokré
Hoře, velmi spěchá, jen vážné nabídky prosím. Děkuji. Cena -
dohodou. Tel.: 775 667 214
IHNED KOUPÍM RD, min. 2+1 v Řečkovicích nebo na Mokré
Hoře, možno i horší stav, platím hotově, seriózní jednání. Cena -
dohodou. Tel.: 737 303 336
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování počítačů,
PC sestavy, zálohování dat. Tel: 728 041 247, www.netmasters.cz
MINIŠKOLKA, hlídání dětí, 2 - 6 let, Dobrovského 46. Tel: 720
457 107, www.marypoppins.wbs.cz.
ZPRACUJI návrh zahrady včetně projektové dokumentace
a případné realizace. Tel.: 739 610 120.
PRODÁM ARIEL, tekutý, na bílé nebo barevné prádlo, 5 litrů
(66 dávek) za 430,- Kč. Tel.: 603 171 286.
PŘENECHÁM zahrádku v Podhájí. Tel.: 724 521 546.
KOUPÍM rodinný dům v lokalitě Brno-Řečkovice, Mokrá Hora a
okolí. Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji.
Tel.: 776 206 702.
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Advokátní kancelář JUDr. J. Padrnose, CSc.
a JUDr. J. Jakoubkové se sídlem

Banskobystrická 68, Brno rozšiřuje své služby
o ooooověřvěřvěřvěřvěřooooovvvvvání podpisůání podpisůání podpisůání podpisůání podpisů bez nutnosti objednání

a to:
úterý a čtvrtek od 9.00 do 16.30 hodin
středa a pátek od 9.00 do 12.30 hodin.
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 17. 5. 2007. Zdarma.

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

ZA KRÁSZA KRÁSZA KRÁSZA KRÁSZA KRÁSAMI HISAMI HISAMI HISAMI HISAMI HISTTTTTORICKÝCH UNIFORICKÝCH UNIFORICKÝCH UNIFORICKÝCH UNIFORICKÝCH UNIFOREMOREMOREMOREMOREM
Snad každý, kdo se setkal s nadšenci pro vojenskou historii pochodujícími v historické výstroji a s výzbrojí musel obdivovat jejich

pestrost, střih i eleganci, kterou tyto staré stejnokroje dávaly svým nositelům.
Již více než 300 let uplynulo od zavedení uniforem, které odlišovaly jednotlivé druhy vojsk, případně i příslušnost k historickým

územím. Charakterizovalo i habsburskou armádu, kde vedle pluků z historických zemí  Předlitavska přibývaly další jednotky z Uher,
Balkánu a Haliče. Zvláště pestrá směsice atraktivních uniforem zaplavila Evropu v době napoleonských válek. Pro téměř výhradně
vnitrozemskou monarchii byly spíše vzácností uniformy námořnické, které se objevily ve větší míře až ve druhé polovině 19. století.

Kráse historických uniforem se jako výtvarník s mimořádnou invencí věnuje již mnoho let Brňan Ing. arch. Ivo Man. Každoroční
setkání členů klubů vojenské historie při výročí bitvy u Slavkova počátkem prosince provázela vloni i komorní výstava obrazů tohoto malíře
instalovaná v prostorách obecního úřadu ve Tvarožné. Prostory naší výstavní síně umožní Ivo Manovi nejen instalovat mnohem větší počet
svých děl zabývajících se vojenskou historií 19. století, ale provedou nás i půvabnou krajinomalbou míst dávných bitev a dalších významných
historických událostí.

VVVVVýsýsýsýsýstttttaaaaavvvvva obra obra obra obra obrazů Ing. arazů Ing. arazů Ing. arazů Ing. arazů Ing. arch. Ivch. Ivch. Ivch. Ivch. Ivo Mana bude slao Mana bude slao Mana bude slao Mana bude slao Mana bude slavnosvnosvnosvnosvnostně zahájena vtně zahájena vtně zahájena vtně zahájena vtně zahájena vererererernisáží v pátnisáží v pátnisáží v pátnisáží v pátnisáží v pátek dne 1ek dne 1ek dne 1ek dne 1ek dne 18. května v 18. května v 18. května v 18. května v 18. května v 18 hod. a bude o8 hod. a bude o8 hod. a bude o8 hod. a bude o8 hod. a bude ottttteeeeevřvřvřvřvřena ažena ažena ažena ažena až
do neděle 2do neděle 2do neděle 2do neděle 2do neděle 277777. května.. května.. května.. května.. května. Ve všední dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hod. a  od 14 do 17 hod. Výstava bude prodejní.

Všechny přátele historie, zvláště té vojenské, stejně jako ctitele výtvarného umění obecně na tuto výstavu zve Komise kultury a informací.

I. KI. KI. KI. KI. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

KANTILÉNKANTILÉNKANTILÉNKANTILÉNKANTILÉNA NA NA NA NA NAPLNILA ZPĚVEM KAPLNILA ZPĚVEM KAPLNILA ZPĚVEM KAPLNILA ZPĚVEM KAPLNILA ZPĚVEM KOSOSOSOSOSTEL STEL STEL STEL STEL SVVVVVAAAAATÉHO VATÉHO VATÉHO VATÉHO VATÉHO VAVŘINCEVŘINCEVŘINCEVŘINCEVŘINCE
V podvečer ve čtvrtek 12. dubna 2007 se kostelem svatého Vavřince v Řečkovicích rozlehly hřejivě barevné hlasy smíšeného sboru Kantiléna.

Pod vedením zakladatele Kantilény, sbormistra Ivana Sedláčka, se prostor naplnil vznešeností duchovní hudby a oči posluchačů zase radostí.
Po krátkém úvodním slovu řečkovického místostarosty Mgr. Marka Viskota zahájila mužská část souboru koncert gregoriánským

chorálem Dextera Domini. Po jednohlasém duchovním zpěvu se kostelem rozlil s oslavným Cantate Domino skladatele Hanse Lea
Hasslera barevný zvuk celého čtyřicetičlenného sboru. Kantiléna pak v průběhu koncertního programu uvedla další z klenotů evropské
vokální hudby autorů Victoriho, Praetoria, Lassa, Bacha a Zelenky. Celé polyfonní pásmo, které obohatila svým varhaním vystoupením
členka sboru Zuzana Čechová, uzavřela Kantiléna Hasslerovou Missou Dixit Maria.

S dozvukem posledních tónů Agnus Dei byla Kantiléna za svůj výkon odměněna dlouhým potleskem.
Naopak v průběhu koncertu, nejvíce snad po doznění Bachova niterného So giebst du nun mein Jesu, Gute Nacht, zůstávalo

v kostele naprosté ticho. Hudební výraz Kantilény a jeho klenba jsou pevně vystavěné na prožitku a procítění, které dojem z čistého
jednolitého tónu umocňuje. Soustředěnost a napětí posluchačů to potvrdily. Smíšený sbor má, ve svém hlasovém rozpětí, tentýž zvuk,
jaký znají příznivci dětského sboru Kantiléna - čistý, plný, barevný, hřejivý, temně sametový. Zvuk vyzrálý a příjemný.

Poděkování smíšenému sboru Kantiléna za krásný koncert v Řečkovicích je také příležitostí popřát jeho sbormistrovi Ivanu Sedláčkovi
k životnímu jubileu, které v měsíci dubnu oslavil. Mnoho dalších let spojených s Kantilénou a hudbou, která by nás, posluchače, pokaždé
naplňovala a oslavovala, přinášela nám prožitek a radost v ušlechtilém projevu Kantilény, sboru mnoho úspěchů, … to jsou přání poněkud
zištná, avšak o to upřímnější.

KKKKKatatatatateřeřeřeřeřina China China China China Chvvvvvátaloátaloátaloátaloátalovvvvvááááá

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁCKÁCKÁCKÁCKÁ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, s.rs.rs.rs.rs.r.o.o.o.o.o.....

Brno - Řečkovice, Kořenského 23a
Tel./fax: 541 225 173                 universum@volny.cz
www.universum.wu.cz

oznamuje:
PŘIJÍMAPŘIJÍMAPŘIJÍMAPŘIJÍMAPŘIJÍMACÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKOUŠKYOUŠKYOUŠKYOUŠKYOUŠKY

se kse kse kse kse konají v týdnu od 2onají v týdnu od 2onají v týdnu od 2onají v týdnu od 2onají v týdnu od 211111. - 2. - 2. - 2. - 2. - 24. května 2004. května 2004. května 2004. května 2004. května 2007 v budo7 v budo7 v budo7 v budo7 v budově švě švě švě švě škkkkkoly naoly naoly naoly naoly na
KKKKKořořořořořensensensensenského ul. 23a.kého ul. 23a.kého ul. 23a.kého ul. 23a.kého ul. 23a.

Hudební obor: pondělí - čtvrtek 14.00 - 18.00 hod.
Výtvarný obor: úterý 15.30 - 18.00 hod.
Literárně-dramatický obor: úterý 15.00 - 17.00 hod.
Taneční obor: čtvrtek 15.00 - 18.00 hod.

Jiný termín přijímací zkoušky lze domluvit telefonicky.

ZávěrZávěrZávěrZávěrZávěrečný žákečný žákečný žákečný žákečný žákooooovvvvvssssský kký kký kký kký konceronceronceronceroncert v pondělí 1t v pondělí 1t v pondělí 1t v pondělí 1t v pondělí 111111. č. č. č. č. čererererervna 200vna 200vna 200vna 200vna 2007 v 17 v 17 v 17 v 17 v 177777.00.00.00.00.00
hod. v sále šhod. v sále šhod. v sále šhod. v sále šhod. v sále škkkkkolyolyolyolyoly.....

MgrMgrMgrMgrMgr. E. E. E. E. Evvvvva  Šafa  Šafa  Šafa  Šafa  Šafářářářářářooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkolyolyolyolyoly

Škola zařazena v rejstříku škol MŠMT ČR.

ZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pořádá dne 13. června
2007 jednodenní zájezd pro důchodce. Trasa: Králíky, Bruntál -
zámek, hrad Sovinec.
Přihlásit se lze osobně na adrese Brno, Hapalova 20, v budově
NADĚJE, dne 28. května 2007 v době od 16.30 do 17.00 hodin
u pana Rudolfa Čecha.

BoBoBoBoBožžžžžena Tena Tena Tena Tena Trrrrrnknknknknkooooovvvvvááááá
vedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturultury ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČ

SPOLESPOLESPOLESPOLESPOLEČNOSČNOSČNOSČNOSČNOST BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAVVVVVAAAAA
MARMARMARMARMARTINŮTINŮTINŮTINŮTINŮ

BRNĚNSKÁ POBBRNĚNSKÁ POBBRNĚNSKÁ POBBRNĚNSKÁ POBBRNĚNSKÁ POBOČKAOČKAOČKAOČKAOČKA

Pondělí 21. května 2007 v 19 hodin
KONCERT k 30. výročí vzniku Společnosti Bohuslava Martinů
Skladby Bohuslava Martinů přednese Graffovo kvarteto,
koncertní sál ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70,
Brno-Královo Pole

Jarmila MrJarmila MrJarmila MrJarmila MrJarmila Mráčkáčkáčkáčkáčkooooovvvvvááááá


